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Vijf Molens Route 

 
Via de nieuwsbrief van fietsen.123.nl werd ik geattendeerd op de Drie Molen 

Fietsroute rond Veghel. Toen ik die gereden had (een aanrader!), realiseerde ik me dat 

binnen een straal van 10 km van Den Dungen minstens vijf molens of restanten te zien 

zijn in de gemeenten Sint-Michielsgestel en Schijndel.  

Daar heb ik toen meteen maar een route van ongeveer 30 km langs gemaakt.  

Ter nadere informatie heb ik van elke molen een foto ingevoegd en een beschrijving 

van vier van de molens, die ik op Wikipedia heb gevonden. 

U kunt de route beginnen bij de nummers 1, molen De Pelikaan (Maaskantje / Den 

Dungen / Sint-Michielsgestel), bij nummer 18 Catharinamolen (Schijndel) of  bij 

nummer 39, de molenromp aan de St. Lambertusweg in Gemonde.  

 
De Pelikaan is de naam van een 

ronde stenen korenmolen aan de 

Hoogstraat 91 in het Maaskantje 

(gemeente Sint-Michielsgestel). Het 

is een type beltmolen. De molen 

werd in 1864 gebouwd in opdracht 

van C. van de Westelaken. Na 1870 

waren van deze familie de 

eigenaren: Francis, Antony en 

Andreas (tot 1908). Daarna werd 

H.A. Eetgerink eigenaar, totdat de 

molen in 1922 in brand geraakte. In 

1924 kwam de herbouw van de 

molen gereed en kwam de molen in 

handen van de familie Toelen. Eerst 

was dit Martinus Toelen en vanaf 

1949 Jan Toelen, die in de molen 

een mechanische maalderij begon, 

waardoor voor de molen zelf een 

periode van verval begon. Later 

werd de molen gerestaureerd en ook 

maalvaardig gemaakt. Er wordt nog 

steeds gemalen met de maalstoel, 

aangedreven door de antieke 

dieselmotor. Op 4 december 2008 

werden de fokken en de ophekking verwijderd. De roeden mochten, op last van de 

RACM, niet worden verwijderd. Op 5 december 2008 kwam het goede nieuws dat de 

molen alsnog een subsidie van de Provincie Noord-Brabant krijgt. 

 De molen is op afspraak met de molenaar te bezichtigen. 

 

1. Met de rug naar de molen De Pelikaan: linksaf. 

2. Eerste straat rechtsaf, Zandstraat. 
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3. Eerste straat linksaf, Kuipertjeswal 

4. Einde rechtsaf, Spurkstraat, op kruising rechtdoor, tweede straat rechtsaf, 

Waterstraat. 

5. Eerste straat linksaf Schietbaanlaan (bord staat aan het einde). 

6. Einde rechtsaf, Woud. 

7. Eerste straat links, Busselsteeg. 

8. Einde rechtsaf Molendijk Noord, eerste straat links, Nonnenbos, op 

kruising rechtdoor het zandpad in. 

9. Einde rechtsaf, eerste straat linksaf, Vijverweg. 

10.  Op tweede kruising linksaf, Oude Molenheide. 

11.  Eerste straat rechts, Leemputtenweg, op kruising rechtdoor, 

Vossenbergsesteeg. 

12.  Op de drempel rechtsaf bij de rotonde: de dubbele rijbaan oversteken. 

13.  Daarna nog een keer oversteken, De Weerelt inrijden, eind rechtsaf, 

Hopstraat. 

14.  Op Y- splitsing links aanhouden, Brouwhuisstraat. 

15.  Einde linksaf, Hoofdstraat. 

16.  Op kruising rechtdoor.  

17.  Links en rechts van Hoofdstraat 38 is een doorgang naar de 

Catharinamolen.  

 
De Catharina is een ronde stenen beltkorenmolen te Schijndel, aan de Hoofdstraat. 

De molen werd gebouwd in 1836 door een drietal 

families als beleggingsobject. Ze is tot 1957 in bedrijf 

geweest. Hoewel de molen in 1978 gerestaureerd is, 

werd er nauwelijks mee gewerkt waardoor verval intrad. 

Herstel volgde in 1987 maar ook daarna bleef de molen 

vrijwel werkloos waardoor het verval opnieuw toesloeg. 

Nu wordt vlak bij de molen groot complex gebouwd van 

bijna 11 meter hoog. 

 

18.  Met de rug naar de molen linksaf, 

Hoofdstraat vervolgen. 

19.  Op kruising linksaf Kluisstraat en eerste 

straat rechtsaf. 

20.  Eerste straat rechtsaf, meteen na de kerk twee 

maal linksaf, einde rechtsaf. 

21.  Steeds rechtdoor rijden: Vic. van 

Alphenstraat, St. Servatiusstraat, fietspad door 

Jansenpark, Molenhof en De Pegstukken. 
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22.  Aan het eind staat de molen aan De 

Pegstukken. 

23.  Voorbij de molen linksaf, op eerste 

kruispunt rechtsaf oversteken en 

rechtdoor, Hoevenbraaksestraat in. 

24.  Rechtdoor, Bernardstraat 

25.  Op kruising rechtsaf Wilhelminalaan. 

Einde Europalaan oversteken en 

rechtdoor. 

26.  Bij Y splitsing links aanhouden, 

Teeuwishoek. 

27.  Aan het einde linksaf, Plein. Op 

kruising  rechtsaf,  Langstraat. 

28.  De Langstraat steeds rechtdoor tot het 

einde volgen. 

29.  Einde rechtsaf Achterste Hermalen 

(bord staat aan het eind), volgen tot de 

voorrangsweg. 

30.  Oversteken en linksaf over fietspad langs Boxtelseweg. 

31.  Eerste straat rechtsaf, Beek 

32.  Na twee bochten de Gemondsedijk schuin oversteken Besselaar in. 

33.  Op Y splitsing bij borden Twijnmeer / Besselaar links aanhouden 

Twijnmeer. 

34.  Eerste straat links Koudenbergstraat. 

35.  Eerste (zand-)pad rechtsaf ’t Hof, wordt Het Hof. 

36.  Einde: linksaf St. Lambertusweg. 

37.  Langs de St. Lambertusweg even buiten de kom van Gemonde  staat  een 

molenromp zonder kap en wieken. 

 
Molenromp op enkele honderden meters ten 

zuiden van de kom van Gemonde.  

De molen is eerst in Liempde gebouwd in 

1892door Piet Deenen, maar werd in 1910 

gekocht door Jan Branten en naar Gemonde 

overgeplaatst. In 1918 werd de molen verkocht 

aan Cornelis Fick uit Esch. De molen is 

oorspronkelijk gebouwd met kop en wieken, maar 

de molen ving te weinig wind, daarom zijn in 1925 

de wieken eraf gehaalden werd er een dieselmotor 

geïnstalleerd. Toen vader Cornelis in 1937 stierf, 

werd zoon Ties de molenaar. Vanwege zijn slechte 

gezondheid verkocht Ties in 1957 de molen aan 

zijn neef Harry Fick. Sinds eind jaren zestig of 



4 

 

 

halverwege de jaren zeventig (de meningen 

zijn daarover verdeeld) staan de stenen stil, 

omdat de concurrentie te groot werd. 

(Informatie van heemkundevereniging Den 

Hogert uit: Gemonds  jaarboek 1992) 

 

38.  Met de rug naar de molen(romp) 

gaat u rechtsaf,  eerste 

(halfverharde) weg rechtsaf 

Biezenstraat. 

39.  Einde: rechtsaf Boomstraat. 

40.  Tweede straat linksaf Laan ten 

Habraken. 

41.  Einde: linksaf Kerkeind. 

42.  Op Y splitsing rechts aanhouden 

Lariestraat. 

43.  Eerste straat linksaf Loopstraat, 

wordt verderop Wielse Hoeven. 

44.  Op kruispunt bij paddenstoel 

23719 linksaf 

45.  U komt langs de molen De Genenberg. 

 
De Genenberg is de naam van een ronde stenen korenmolen aan de Genenberg 6 te 

Sint-Michielsgestel die in 1891 werd gebouwd. Het is een beltmolen uit 1841. De 

molen heeft gemalen tot 1964; daarna is hij verbouwd tot woning. Van het 

gaandewerk resteert nog een deel; alle maalwerktuigen zijn echter verwijderd. De 

Genenberg is wel draaivaardig. Een deel van de woning is in de molenbelt ingebouwd. 

De molen wordt bewoond en is niet te bezoeken. 

 

46.  De weg Genenberg vervolgen tot voorrangsweg in Sint-Michielsgestel.  

47.  Schijndelseweg oversteken en tweede straat rechtsaf: Regent Smitsstraat. 

48.  Deze asfaltweg slingert door de wijk, de asfaltweg tot het einde volgen. 

49.  Einde: linksaf , Beekvlietstraat. 

50.  Op kruising rechtsaf, De Rietzanger. 

51.  Einde linksaf , De Geelgors, na de bocht op kruising linksaf, Moerschot. 

52.  Eerste weg rechts, Venkant, deze volgen tot het einde. 

53.  Bij het bankkantoor rechtsaf, bij de verkeerslichten oversteken. 

54.  Het fietspad langs de Hoogstraat volgen tot de molen De Pelikaan.  


